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1. Johdanto 

Tämä raportti on Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 

Sen tarkoituksena on esitellä alueen luonnon ominaispiirteet ja kulttuuriarvot sekä antaa ohjeet 

luonnonarvojen ja -hoidon, maisema- ja kulttuuriarvojen, kaavoituksen, virkistyskäytön ja kau-

pungin yleisten alueiden suunnittelun yhteensovittamiseksi. Suunnitelma on tehty Helsingin Kau-

punkiympäristön toimialan Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön toimeksiannosta, ja sen toteutti-

vat Faunatica Oy (luontoarvot ja luonnonhoito), Nomaji maisema-arkkitehdit Oy (maisema- ja 

kulttuuriarvot, virkistyskäyttö, yhteys kaavoitukseen) ja Mikroliitti Oy (muinaisjäännösarvot). 

Työtä ohjasi Jere Salminen (ympäristötarkastaja, Ympäristöpalvelut, Helsingin kaupunki). Oh-

jausryhmään ovat lisäksi osallistuneet Marko Ahola, Hannu Airola, Milja Halmkrona, Antti Hela-

kallio, Heini Hämäläinen, Päivi Islander, Kaisa Jama, Vesa Koskikallio, Tiina Saukkonen ja 

Janne Simola. 

Suunnitelma-alue sijaitsee Kivikon ulkoilualueen pohjoisosassa. Sen pohjoispuolitse kulkee Por-

voonväylä ja länsipuolella Lahdenväylän liittymä. Itäosastaan se rajautuu Maratontien varren 

asutukseen.  

Alueella on Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 suojeltavaksi esitetty kohde Kivikon 

ulkoilupuiston kallioalue (lso07), joka kattaa suunnilleen puolet I arvoluokan kasvikohteeksi raja-

tusta kallioalueesta. Rauhoituksen tarkoituksena on arvokkaan kallio- ja ketokasvillisuuden tur-

vaaminen. Tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa suojeltavaa aluetta esitetään laajennettavaksi 

niin, että se kattaa kokonaisuudessaan arvokkaan kalliokasvillisuuden. Suunnitelma-alueen ja 

luonnonsuojeluohjelmakohteen rajaukset on esitetty kuvassa 1. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 

n. 13 ha.  

Alueella on 1. maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen varustuksia, ja se on liki koko-

naisuudessaan muinaisjäännösaluetta. Kallio on alun perin ollut karu ja kasvilajistoltaan niukka, 

mutta mittavat linnoituskaivannot louhimisineen ja kalkkilaastin käyttöineen ovat tuntuvasti vilja-

voittaneet sitä. Aluetta käytetään virkistysalueena, mutta siellä ei ole virkistyskäyttöä palvelevia 

rakenteita. 
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Kuva 1. Suunnitelma-alueen sijainti.  

1.1. Suunnitelman osa-alueet ja tavoitteet 

Yhteys kaavoitukseen ja kaupungin yleisten alueiden suunnitteluun 

Työssä selvitettiin kaavoituksen nykytilanne alueella. Aluksi tutkittiin yleiskaavan 2016 tavoitteet, 

mm. mahdolliset maankäytön muutosalueet ja liikennehankkeet alueella ja sen ja ympäristössä. 

Selvitettiin myös voimassa ja valmistelussa olevien asemaakaavojen tilanne. Asemakaavoista 

tarkistettiin aluetta koskevat merkinnät sekä ympäröivien alueiden kehittämistavoitteet. Arvioitiin 

lisäksi kaavamääräysten merkitystä hoidon ja käytön kannalta. Työssä selvitettiin alueen ja sen 

välitöntä lähiympäristöä koskevat yleisten alueiden linjaukset, kuten aluesuunnitelmat sekä 

hoito- ja kehittämissuunnitelmat. Selvitettiin myös muut yleisiä alueita koskevat suunnitelmat, 

joilla on merkitystä hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen kannalta. Lisäksi arvioitiin suunnitel-

mien vaikutukset alueen rooliin viherrakenteessa liittyen mm. kävijäkuormitukseen ja kulunoh-

jaukseen. 

Luonnon ominaispiirteet ja arvot 

Työssä koostettiin aiempi tieto alueiden luontoarvoista, merkittävistä lajihavainnoista ja ekologi-

sesta tilasta. Lisäksi kartoitettiin tarkemmin noidanlukkojen esiintymät, vaarantuneen keltamata-

ran ilmiasultaan puhtaat esiintymät ja haitallisten vieraskasvilajien esiintymät.  

Luonnonhoito 

Alueelle tehtiin kuviointi tarvittavien hoitojen tai muiden käsittelyjen tarpeen perusteella. Hoito-

ohjeissa kuvataan luonnon tavoitetila, hoidon tavoitteet ja tarvittavat hoito- tai ennallistamistoi-

met. 
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Maisema- ja kulttuuriarvot  

Työssä arvioitiin alueen maiseman kulttuuri- ja luonnonhistoriaa sekä näiden arvojen säilynei-

syyttä nykyhetkeen. Tarkastelu tehtiin historiatietojen, vanhojen karttojen ja ilmakuvien avulla 

sekä vertaamalla niitä maiseman nykyhetkeen ja luonnonolosuhteisiin. Tarkastelu sisältää myös 

alueen muinaisjäännösten kuvauksen ja niiden merkittävyyden tulkinnan. Varustukset on hyvin 

tutkittu ja kartoitettu. Tässä yhteydessä niitä tarkastellaan niiden käytön kannalta sisältäen:  

• varustusten eri osien maastotarkastelun niiden nähtävyys- ja muistomerkkikäytön sekä 

saavutettavuuden ja turvallisuuden kannalta. Saavutettavuus tarkoittaa olemassa olevien 

tai suunniteltujen polkujen ja reittien huomioimisen. Maastotarkastelussa kohteita valoku-

vattiin.  

• edelliseen perustuvan käyttösuunnitelman (kuten reititys, opastaulutus ja muu informaa-

tion jakaminen; mihin ihmiset ohjataan ja mihin ei ohjata).  

• Suunnitellun käytön tarvitsemien hoitotoimenpiteiden arviointi (myös mahdolliset perusta-

mistoimet, kuten sillat, kaiteet jne. pohditaan ja ehdotetaan). 

 

Keskeinen suunnitelman näkökulma on muinaisjäännöksen suojelu ja säilytys, sen ymmärrettä-

vyyden säilytys – nähtävyys- ja muistomerkkikäytön lisäksi.  

Tarkastelun tuloksena laadittiin kuvaus alueen maisema- ja kulttuuriarvoista eriteltynä erityyppi-

siin arvoihin, jotka merkittiin kartalle. Tässä yhteydessä tuodaan myös esille alueiden erityispiir-

teet maisema- ja kulttuuriarvojen näkökulmasta sekä edellytykset ja tavoitteet tulevalle hoidolle 

ja käytölle.  

Virkistyskäyttö ja sen ohjaamistarve 

Työssä laadittiin kuvaus ja karttaesitys ihmisten vaikutuksista ja käyttötarpeista sekä luontoar-

voja uhkaavista tekijöistä alueella. Työssä arvioidaan kulunohjausrakenteiden ja opasteiden 

tarve. Tavoitteena on käytön ohjaaminen niin, että alueiden luontoarvot säilyvät mahdollisimman 

hyvin. Työssä esitetään luonnosmaisesti tarvittavat rakenteet sekä rakenteiden ja opasteiden li-

kimääräinen sijoittelu. Olemassa olevat reitit ja polut esitetään kartalla. 
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2. Kaava- ja suunnittelutilanne 

Helsingin yleiskaavassa 2016 Kivikon kalliot ovat viheraluetta, osa Viikki-Kivikko-vihersormea 

(kuva 2). Lahdenväylän itäpuolinen toimitila-alue ulottuu lähes linnoituskallioille saakka. Malmin 

lentokentän alue on esitetty asuinalueeksi. Lentokentän ja vihersormen välille on esitetty tavoit-

teellinen viheryhteys. Tavoitteena on myös vihersormen suuntainen pyöräilybaana. 

 

Kuva 2. Helsingin yleiskaava 2016. Kuvakaappaus Helsingin karttapalvelusta. 

Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa Vistrassa tavoitteeksi on nostettu 

itä-länsisuuntainen viherlinja, joka toteutettaisiin Lahdenväylän kohdalla eritasoratkaisuna (kuva 

3). Pohjois-eteläsuuntainen vihersormen pääreitti kulkee kallioalueen länsipuolella. Kallioiden 

eteläpuolella kulkevaa yhteyttä esitetään jatkettavan Vantaan puolelle. Lisääntyvän asutuksen ja 

parempien viheryhteyksien myötä Kivikon kallioiden käyttäjämäärien voidaan ennustaa lisäänty-

vän merkittävästi. 

 

Kuva 3. Vistra 2016, Helsingin kaupunki. Kuvakaappaus Helsingin karttapalvelusta. 
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Kallioalue on lähes kokonaisuudessaan kaavoitettu viheralueeksi (VL ja EV; kuva 4). Pieni kais-

tale aivan luoteiskulmassa kuuluu yleisen tien alueeseen (LT). Muinaismuistot sekä Yoldiameren 

rantakivikko on suojeltu asemakaavassa (sm, sm-1, s2). Asumiseen varatut alueet on jo raken-

nettu. Kaavassa on esitetty kalliot alittava Maratontunneli autoliikenteelle (mak). Mak-merkinnän 

selitys on: ”Ohjeellinen alueen osa, jonne saa sijoittaa maanalaisen kadun ja tarvittavat ilman-

vaihtohormit ja uloskäytävät. Maanalaisen kadun ilmanvaihto tulee suunnitella siten, ettei siitä 

aiheudu ympäristöhaittaa virkistykselle tai asumiselle ja ettei ilmanvaihtohormeista tai uloskäytä-

vien rakenteista aiheudu haittaa lentoturvallisuudelle”.  Kallioiden lounaispuolella on aluevarauk-

set maa-ainesten käsittelylle (E-1) sekä urheilurakennukselle (violetti YU). Maa-aineisten kierrä-

tyskentän toteutus on käynnistynyt syksyllä 2021 puuston poistolla. Urheiluhallin toteutumisaika-

taulusta ei ole tietoa.  

Malmin entisen lentokenttäalueen uusia asemakaavoja ei ole vielä vahvistettu. Kaavarungossa 

on huomioitu yleiskaavassa ja vistrassa osoitettu Lahdenväylän ylittävä vihersilta. Vihersilta on 

osa Lahdenväylän eritasoliittymien uudistusta, jonka suunnittelu on käynnissä. Alueen luoteiskul-

massa eritasoliittymäjärjestelyt tulevat ulottumaan nykyistä lähemmäksi tulevaa luonnonsuojelu-

aluetta. 

 

 

Kuva 4. Ajantasa-asemakaava 2022. Kuvakaappaus Helsingin karttapalvelusta. 

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelmassa 2018–2027 Kivikon kalliot on mer-

kitty kehitettäväksi, arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (kuva 5). Tavoitteeksi nostetaan linnoitus-

laitteiden ylläpito Museoviraston hyväksymien hoito- ja kunnostusohjeiden mukaisesti. Lisäksi 

aluesuunnitelmassa on osoitettu linnoituskallioille kulunohjauksen ja opastuksen kehittämistarve.  
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Kuva 5. Ote Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelman 2018–2027 Kivikon 
aluekortin kartasta ”Nykyinen maisematila ja alueelle esitettävät toimenpiteet”. Muokattu 
kuvakaappauksesta Helsingin karttapalvelusta. 

 

3. Luonnon ominaispiirteet ja 
arvot  

3.1. Aiemmat luonto- ja lajitiedot  

Kohde on kasvistollisesti poikkeuksellisen rikas ja linnoittamisesta hyötyvä keto-, niitty- ja kallio-

kasvisto on rikkaimmillaan alueen länsi- ja itäosissa (kuvat 8 ja 9). Ketokasviston helmiä ovat 

saunio- ja ketonoidanlukko, joista edellinen on erittäin uhanalainen ja joinakin vuosina esiintynyt 
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niukkana alueen itäosassa. Ketonoidanlukko on silmälläpidettävä ja tulee vuosittain näkyviin ai-

nakin jollakin kohteen monista ketolaikuista, parhaimmillaan kaikkiaan yli satana versona. Alu-

eelta on löydetty lisäksi vaarantunutta keltamataraa (Galium verum) ja neljä muuta silmälläpidet-

tävää putkilokasvilajia: musta-apila (Trifolium spadiceum), ahokissankäpälä (Antennaria dioica), 

ketoneilikka (Dianthus deltoides) ja harjusikojuuri (Scorzonera humilis). Tässä työssä havaittiin 

lisäksi silmälläpidettävä kartioakankaali (Ajuga pyramidalis). 

Vuoden 2020 hyönteisselvityksissä havaittiin 78 ludelajia (ei uhanalaisia tai silmälläpidettäviä la-

jeja) (Pynnönen 2020) ja 133 myrkkypistiäislajia (ei uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja) 

(Paukkunen 2020). Myöskään perhosselvityksessä ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

lajeja, mutta vaarantunut suolaheinäkaitakoi (Monochroa rumicetella) voi elinympäristöjen puo-

lesta esiintyä alueella (Nupponen 2020). 

Alueen lähiympäristössä on tehty liito-oravaselvityksiä sekä Helsingin kaupungin että muiden ta-

hojen toimesta, ja ylivuotisia yksittäisiä papanoita havaittiin v. 2021 tarkastelualueen pohjoispuo-

lisesta kuusikosta (International K9 Institute 2021). Tämän työn tarkastelualueelta lajia ei kuiten-

kaan ole havaittu eikä siellä esiinny lajille soveliasta elinympäristöä.  

3.2. Noidanlukko- ja keltamataraesiintymät 

Tässä selvityksessä ei havaittu saunio- tai ketonoidanlukkoa. Noidanlukkojen esiintyminen on 

oikukasta, ja ne saattavat piilotella pitkäänkin maan alla mykorritsasienen avulla, jos kasvuolot 

eivät ole suotuiset.  

Selvitysalueen länsiosan kedoilla kasvaa runsaasti ilmiasultaan puhdasta keltamataraa (Galium 

verum) (kuvat 6 ja 9). Keltamatara on uhanalaistunut, sillä se risteää tulokaslaji paimenmataran 

(Galium album) kanssa. Lajien risteymä piennarmatara (G. x pomeranicum) ja takaisinristeymät 

ovat monin paikoin syrjäyttäneet keltamataran. Risteymät ja takaisinristeymät muodostavat tun-

tomerkeiltään liukuvan sarjan, jonka lähellä keltamataraa edustavia yksilöitä on vaikea erottaa 

puhtaasta keltamatarasta (Ryttäri & Väre 2012). Kuvassa 6 esitettyjen keltamataraesiintymien 

yksilöt olivat ilmiasultaan ”puhtaita” eli kukat olivat syvänkeltaisia, varsi ylhäältä särmätön, lehdet 

neulasmaisia ja kukat tuoksuvia. Laajempien esiintymien reunamilla kasvoi kuitenkin ilmiasul-

taan myös lähempänä risteymää olevia kookkaampia yksilöitä, joiden kukat olivat aavistuksen 

verran haaleamman keltaisia. Suunnitelma-alueella kasvaa myös paimenmataraa, eli alueen 

”puhtaat” keltamatarat saattavat olla jo nyt tai tulevaisuudessa todellisuudessa risteymää.  

3.3. Haitallisten vieraskasvilajien havainnot 

Suunnitelma-alueella on lukuisia haitallisten vieraskasvilajien esiintymiä. Aiempia havaintoja on 

Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmässä, ja tässä selvityksessä havaittiin lukuisia uusia 

esiintymiä. Alueen vieraskasvilajien havaintoja on esitetty kuvassa 7. Runsaimpia haitallisia vie-

raslajeja alueella ovat terttuselja (Sambucus racemosa), jota tavataan runsaasti mm. linnoitus-

kaivantojen reunamilla, sekä isotuomipihlaja (Amelanchier spicata). Muita haitallisia vieraskasvi-

lajeja tavataan lähinnä vain yksittäin.  
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3.4. Luontotyypit 

Suunnitelma-alueen luontotyyppikuviointi on esitetty kuvassa 8. Kuviointi on luontotyyppien 

uhanalaisarvion (Kontula & Raunio 2018) luokittelun mukainen. Vuoden 2020 kasvillisuusselvi-

tyksen (Salminen 2020) yhteydessä alueelta rajattiin arvokkaat ketokuviot ja koilliskulmassa si-

jaitseva lehto. Muiden luontotyyppikuvioiden rajaukset perustuvat tässä selvityksessä tehtyyn 

kartoitukseen kesällä 2021 ja Helsingin kaupungin metsänhoitosuunnitelmien kuviotietoihin.  

Ketojen ulkopuoliset avokalliot ovat karuja sammal- ja jäkäläkallioita, joilla kasvaa harvaa män-

nikköä ja joilla ei esiinny huomionarvoisia lajeja. Kalliometsät mäntyvaltaisia, mutta alueen länsi-

osassa kallioilla kasvaa lisäksi nuorta haavikkoa. Osa kalliomännyistä on selvästi vanhoja ja kil-

pikaarnaisia, mutta nuorempaa mäntyä ja lehtipuustoa kasvaa kuitenkin yleisesti (kuva 10).  

Länsiosan rinteillä kasvaa kuivahkoa kangasta, josta osa nuorta männikköä ja osa varttunutta 

männikköä ja koivikkoa. Itäosan rinnemetsät ovat enimmäkseen tuoretta kangasta, osin kuusi-, 

osin haapa- ja koivuvaltaisia (kuva 11). Kaikkia kangasmetsiä alueella on harvennettu, puusto on 

melko harvaa ja puuston tilarakenne melko tasainen. Kangasmetsien arvoa lisäävät kohtalainen 

lahopuun määrä ja siellä täällä kasvavat vanhat ylismännyt sekä ränsistyneet vanhat lehtipuut 

kuten pihlajat ja raidat. Koillisosan lehtokuviolla on havaittu vaateliaita lehtokasveja, esimerkiksi 

kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), metsälehmus (Tilia cordata) ja näsiä (Daphne mezereum) 

(Helsingin luontotietojärkestelmä, Salminen 2020).  

 

 

Kuva 6. Vuosina 2020 ja 2021 havaitut huomionarvoiset kasviesiintymät. 
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Kuva 7. Haitallisten vieraskasvilajien esiintymät. 
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Kuva 9. Kallioketoa ja keltamatarakasvustoa suunnitelma-alueen länsiosassa.  

Kuva 8. Suunnitelma-alueen luonto-
tyyppikuviot.  
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Kuva 10. Kallioilla kasvaa paitsi vanhoja mäntyjä, myös nuorta lehtipuustoa.  

 

Kuva 11. Osa kallioita reunustavista metsistä on lehtipuuvaltaisia. Metsissä on kilpikaar-
naisia ylismäntyjä.  
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4. Luonnonhoito 

Kallio- ja ketokasvillisuuden kannalta keskeisimmät alueet ja linnoiterakenteet on pidetty avoi-

mina erityisesti taimikkoa raivaamalla paahteisuuden ja valoisuuden säilyttämiseksi. Suunni-

telma-alueen kasvillisuudeltaan arvokkaimmat osat ovat itä- ja länsipäiden kallioilla ketokohteet, 

jotka rajattiin vuoden 2020 kasvillisuuskartoituksen yhteydessä (Salminen 2020, kuvat 6 ja 12) ja 

joita priorisoidaan luonnonhoitotoimissa. Hoitotoimenpiteet ja niiden aikataulu on eritelty taulu-

kossa 1.  

Itäosassa ei ole tällä hetkellä akuutisti hoitoa vaativia osia. Länsiosassa suositellaan nuoren 

haavikon (kuva 14) ja nuoren istutusmännikön (kuva 15) raivausta kallioketojen avaamiseksi. 

Haavikon kohdalla on hiekkaista, paahde- ja ketolajistolle arvokasta maata sekä silmälläpidettä-

vän harjusikojuuren esiintymä. Kuviot on esitetty kuvassa 13. Kuvioilla kaadetaan kaikki rinnan-

korkeusläpimitaltaan alle 20 cm haavat ja männyt. Haavat on syytä kaulata muutama vuosi en-

nen puiden kaatamista, mikä hillitsee vesomista. Haavan taimia voidaan kuitenkin joutua raivaa-

maan tulevina vuosina.  

Puiden raivaaminen voidaan tehdä vaiheittain, jolloin vältetään yhtäkkinen ja liiallinen ravinteiden 

vapautuminen poistettujen puiden juuristosta maaperään. Kertaraivauksen jälkeinen ravinnepur-

kaus sekä valoisuuden lisääntyminen saavat helposti ns. ongelmakasvit rehottamaan. Raivaus 

ja puiden kaulaaminen kannattaa tehdä kasvukauden aikana, jolloin ravinteet ovat pääosin pui-

den latvuksessa ja rungossa eikä juuristossa. Näin hillitään juurien ja kantojen vesomista sekä 

ravinteiden lisääntymistä kohteella. (Suomen ympäristökeskus 2003) Kertaraivaus saattaa muut-

taa myös maisemaa liian dramaattisesti ulkoilijoiden näkökulmasta.  

Kalliokedoilla suositellaan myös hietakastikan (Calamagrostis epigejos) niittämistä. Akuuteimmin 

niittoa kaipaa länsiosassa kallioketolaikku, jossa kasvaa merkittävästi keltamataraa (kuva 13). 

Myös muilla kalliokedoilla niin itä- kuin länsipäissäkin voidaan aina tarvittaessa niittää hietakas-

tikkaa, joka runsaana esiintyessään tukahduttaa muuta, matalakasvuisempaa ketolajistoa. Sii-

maleikkuri on niittoon sopiva väline. Niitto voidaan tehdä loppukesällä tai alkusyksyllä. Niittotäh-

teet haravoidaan ja viedään pois alueelta.  

Mikäli paimenmataraa tai selvää kelta- ja paimenmataran risteymää havaitaan keltamatarakas-

vustojen läheisyydessä, alueen länsiosassa, niitä voidaan mahdollisuuksien mukaan kitkeä kä-

sin. Muista vieraslajeista on erityisesti kiinnitettävä huomiota terttuseljaan ja isotuomipihlajaan, 

jotka ovat alueella runsaita ja etenkin terttuselja myös kaivannoissa. Haitalliset vieraslajit pyri-

tään poistamaan kauttaaltaan, poikkeuksena kanadankoiransilmä (Erigeron canadensis), jota ei 

työläyden vuoksi voida poistaa systemaattisesti.  

Kallioalueen keskiosa ja rinteiden metsäiset alueet ulkoilureittien varsilla suositellaan jättämään 

luonnontilaan. Puuston tila- ja ikärakenteessa tavoitetaan luonnontilaisen kaltaisuutta eli puuston 

jatkuvakorkeuksellista latvuskerrosta ja satunnaista tilarakennetta. Ulkoilijoille vaaralliset puut 

saadaan kaataa, mutta kaadetut rungot jätetään maastoon lahopuuksi. Kaadettavista puista teh-

dään mahdollisuuksien mukaan pökkelöitä, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi kolopesijälinnuille. La-

hopuuta annetaan muodostua myös luontaisesti, eikä lahopuita viedä pois alueelta.  

Kartioilla esitettyjen kuvioiden lisäksi suunnitelma-alueen linnoiterakenteiden poistetaan säännöl-

lisesti (kuten tähänkin asti) kaikki nuoret lehtipuut ja niiden taimet, jotka kasvaessaan murentavat 

kaivantojen reunoja. Hoidon tavoitteena on maiseman ja linnoiterakenteiden pitäminen avoimina. 
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Luonnonhoito toimii siis paitsi kalliokasvillisuuden ja maiseman avoimuuden lisäämisessä, myös 

muinaismuistojen säilyttämisen apuna. Vesakon poistaminen ja avoimuus ehkäisevät myös on-

nettomuuksia virkistyskäytössä. Linnoiterakenteissa, joissa raivaus voi olla teknisesti vaikeaa tai 

vaarallista, vesakkoa raivataan mahdollisuuksien mukaan.  

Pensaikkoa, vesakkoa ja suurempiakin puita voidaan poistaa muualtakin tarvittavilta osin luonto- 

ja kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimiseksi. Puustoa raivataan vain niiltä paikoilta, joilla on po-

tentiaalia arvokkaana perinnebiotooppina tai paahdealueena (ks. suunnitelma-alueen kasvilli-

suuskartoitus; Salminen 2020 ja kuva 12) tai muinaisjäännösten suojelemiseksi. Kaikki katajat, 

vanhat raidat ja pihlajat sekä vanhat kilpikaarnaiset männyt pyritään kuitenkin aina säästämään.   
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Kuva 12. Luonnonhoitotoimissa priorisoidut arvokkaat ketoalueet suunnitelma-alueella.  

 

Kuva 13. Hoitokuviot suunnitelma-alueen länsiosan kalliokedoilla. 
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Taulukko 1. Luonnonhoidon toimenpiteet ja aikataulu. 

Osa-alue / 

(pinta-ala ha) 

Toimenpide / toimenpi-

dealueen pinta-ala (ha) 
Aikataulu Tavoitetila Seuranta 

Länsiosan 
ketoalueet / 
n. 2 ha 

Nuoren haavikon rai-
vaus (kaikki rinnankor-
keusläpimitaltaan alle 20 

cm puut) / 0,30 ha 

Haapojen kaulaus muu-
tama vuosi ennen pui-
den kaatamista.. Puiden 

kaataminen voidaan 
tehdä 2–3 vaiheessa, 
esimerkiksi 3 vuoden ku-

luessa. Vesakon torjun-
taa tehdään aina tarvit-
taessa muiden hoitotoi-

mien yhteydessä.  

Avoimet, paahteiset 
kedot, joilla ei kasva 

varjostavaa nuorta 
puustoa, taimikkoa 
eikä umpeenkasvun 

indikaattoreita kuten 
hietakastikkaa. 

Ketoalueilla teh-
dään seurantaa 

vuosi puiden rai-
vauksen jälkeen ja 
sen jälkeen 3–5 

vuoden välein. 
Seurannassa tark-
kaillaan umpeen-

kasvun indikaatto-
reita kuten hieta-
kastikan ja puiden 

taimien kasvua 
sekä verrataan ti-
lannetta vuonna 

2020 tehdyn kas-
villisuuskartoituk-
sen kuviokuvauk-

siin. Seurannassa 
voidaan hyödyn-
tää tietyiltä sa-

moilta paikoilta jo-
kaisella seuranta-
kerralla otettuja 

valokuvia. 

Nuoren istutusmännikön 
raivaus (kaikki rinnan-

korkeusläpimitaltaan alle 
20 cm puut). / 0,60 ha 

Työ voidaan tehdä 2–3 

vaiheessa, esimerkiksi 3 
vuoden kuluessa.  

Hietakastikan niitto / 
0,17 ha 

Tehdään vuosittain lop-
pukesällä tai alkusyk-
syllä. Niittotähteet hara-

voidaan ja viedään pois 
alueelta.  

Itäosan keto-
alueet / 

n. 3 ha 

Hietakastikan niitto ja 
taimikon / nuoren puus-

ton raivaus 

Aina tarvittaessa. Niitto 
loppukesällä tai alkusyk-
syllä. Niittotähteet hara-

voidaan ja viedään pois 
alueelta. 

Linnoite- 
rakenteet  

Lehtipuuvesakon ja tai-
mien raivaus 

Tehdään vuosittain.  

Maisema pysyy 

avoimena. Linnoitus-
rakenteiden murene-
minen saadaan mi-

nimoitua.   

– 

Rinteiden 
kangas- 

metsät / 
n. 4 ha 

Ulkoilijoille vaarallisten 
puiden kaataminen. 

Kaadetut rungot jätetään 
maastoon lahopuiksi.  

Aina tarvittaessa.  

Luonnontilaisen kal-
tainen puuston ikä- 

ja tilarakenne (sa-
tunnainen tilaja-
kauma). Kookkaiden 

ylispuiden lisäksi eri-
ikäisiä alemman lat-
vuskerroksen puita 
ja alikasvostaimik-

koa. Ei taimikon rai-
vausta. Vanhoja rän-
sistyneitä lehtipuita 

ja pökkelöitä. Laho-
puuta muodostuu 
luontaisesti lisää 

eikä niitä viedä pois 
alueelta.  

– 

Vieraslajit / 
13 ha  

Vieraslajeja, erityisesti 
terttuseljaa ja isotuomi-
pihlajaa, poistetaan sys-

temaattisesti koko suun-
nitelma-alueelta. Pai-
menmataraa poistetaan 

etenkin länsiosassa kel-
tamatarakasvustojen lä-
heisyydestä. Muita lajeja 

poistetaan mahdolli-
suuksien mukaan.  

Aina muiden hoitotoi-
menpiteiden yhteydessä 

vuosittain.  

Vieraslajien esiinty-

mät alueella vähe-
nevät. Paimen- ja 
keltamataran ristey-

tyminen saadaan 
minimoitua.  

Vieraslajien 
esiintymien 

tilaa ja mää-
rää tarkkail-
laan keto-

alueiden 
seurannan 
yhteydessä.  
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Kuva 14. Nuorta haavikkoa länsiosan kalliolla suositellaan raivattavan avoimuuden ja 
paahteisuuden lisäämiseksi.  
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Kuva 15. Nuori männikkö länsiosan kalliolla suositellaan raivattavan kalliokedon avaa-
miseksi.   
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5. Maisema- ja kulttuuriarvot 

Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualue sijaitsee kallioselänteellä. Lähes pohjois-ete-

läsuuntainen kallioselänne ulottuu Kruunuvuorenselältä Vantaalle saakka. Kallioselänteen länsi-

rinteitä luonnehtii murroslinja, jonka seurauksena länsirinteet ovat suhteellisen jyrkkiä ja jyrkän-

teen alapuoli on tasaista laaksoa.   

Jääkauden aikana mannerjää on hionut kalliot sileiksi. Korkeimmalla lakialueella silokalliosta on 

silminnähden rapautunut maasälpää ja kvartsijuonteet ovat koholla. Ympäristössä on nähtävissä 

apautumisesta syntynyttä hiekkaa. Jääkauden loppupuolella murroslinjaan syntyi hiekkaharju, 

jota tällä kohtaa nimitetään Tattariharjuksi. Hiekkaa on kerrostunut myös kallionyppylöiden välei-

hin. Jääkauden jälkeiset merivaiheet ovat peittäneet kalliot kokonaan, ja vedenpinnan laskiessa 

on kallion laelle muodostunut muinaisrantakivikko. Kivikon pyöreämuotoisia kiviä arvioidaan hyö-

dynnetyn myöhemmin sekä tykkiteiden pohjissa että ilmatorjuntalaitteiden perustustöissä. Luon-

nonsuojelualueelle osuu myös kaksi jääkauden aikana syntynyttä hiidenkirnua, jotka on arvioitu 

Helsingin arvokkaimpien, toistaiseksi rauhoittamattomien geologisten kohteiden joukkoon. Hii-

denkirnut ovat maan peitossa. Helsingin kaupungin laatiman ohjeistuksen mukaan ne tulisi avata 

ja tutkia yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Kivikon linnoituskallioiden koko itä-

osa on luokiteltu arvokkaaksi kallioalueeksi (kuva 16). 

 

Kuva 16. Arvokkaat geologiset kohteet, kuvakaappaus Helsingin karttapalvelusta. Kartan 
länsilaidassa Tattariharju, keskellä arvokas kallioalue, jonka rajauksen sisäpuolelle sijoit-
tuvat muinaisrantakivikot ja rapautunut lakialue. Pistemäiset alueet osoittavat hiidenkir-
nuja. 

Linnoituskalliot sijoittuvat kohtaan, jossa kalliomuodot ovat jyrkät myös pohjoisen suuntaan muo-

dostaen kallioselänteen läpäisevän solan (kuva 17). Sola on ollut luonteva paikka tielle, joten 

Helsingistä Porvooseen johtanut, Suureen Rantatiehen liittynyt maantie on linjattu paikalle. En-

simmäiseen maailmansotaan ja siihen liittyviin linnoitustöihin saakka alue oli harvaan asuttua ja 

kalliot olivat osa erämaametsää. 
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Kuva 17. Senaatin kartta 1870–1885. Kallioselänne on asumatonta erämaata Hämeeseen 
ja Porvooseen johtavien maanteiden kainalossa. Sekä pohjoiseen johtava Hämeentie että 
Suureen Rantatiehen liittynyt Porvoontie ovat keskiajalta peräisin olevia tielinjauksia. 
Lähde: Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto, Kansallisarkisto. 

 

Linnoitustöiden myötä alkoi maastoon pysyviä jälkiä jättävä ympäristön muokkaus (kuva 18). Lin-

noitukset ovat osa Viaporin maalinnoitusketjua. Kivikon linnoituskalliolla puolustusrakenteet on 

suunnattu pohjoiseen Porvoontietä pitkin saapuvaa hyökkäystä torjumaan. Tattariharjulta saata-

vaa hiekkaa hyödynnettiin niin linnoitustöissä kuin lähialueen rakentamisessa ja teollisuudessa-

kin. Kivikon linnoituskallioiden länsipuolella toimi Malmin lentokenttä vuodesta 1936 alkaen vuo-

teen 2021 saakka. 

Toisen maailmansodan aikaan Kivikon kalliolakia hyödynnettiin ilmatorjunnassa. Kallioon on ha-

kattu muistoteksti ilmavalvontaluotain Raija I:n sijaintipaikkaan.  

 

Kuva 18. Topografinen kartta 1935. Kallioselänteelle on rakennettu linnoituslaitteita. Hä-
meentien suuntaisesta hiekkamuodostumasta on otettu hiekkaa. Porvoontien varteen on 
syntynyt asutusta. Lähde: Maanmittauslaitos 

 

Toisen maailmansodan jälkeen alkoi kaupungin kehitys voimakkaammin ulottua Kivikon linnoi-

tuskallioiden ympärille (kuva 19). Vuoden 1946 alueliitoksen myötä alue tuli osaksi Helsinkiä. Ki-

vikon kallioiden pohjoispuolelle kehittyi Jakomäen asuinalue, itään Länsimäen asuinalue ja kaak-
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koon Kontulan asuinalue. Porvoon- ja Lahdenväyliä suoristettiin ja levennettiin palvelemaan li-

sääntynyttä autoliikennettä. Vilkkaat ja monessa tasossa risteilevät väylät katkaisivat voimak-

kaasti jalankulkuyhteydet linnoituskallioilta pohjoiseen ja länteen. Lahdenväylän länsipuolelle ke-

hittyi Tattarisuon teollisuusalue. Kaikkien muutosten keskellä Kivikon linnoituskalliot säilyivät 

omassa rauhassaan suhteellisen koskemattomina. Niihin ei kohdistunut maankäytön muutoksia. 

 

Kuva 19. Peruskartta 1977–1978. Suuret liikenneväylät eristävät linnoituskallioiden alueen 
Jakomäestä ja Tattarisuosta. Lähde: Maanmittauslaitos 

Asutuksen keskelle jääneiden linnoituskallioiden voi olettaa olleen alusta asti virkistyskäytössä. 

Alkuun tykkitiet toimivat virkistysreitteinä. Virkistysreitit Kivikon metsässä täydentyivät pikkuhiljaa 

Kivikon asuinalueen rakentamisen ja Kivikon ampumarata-alueen kunnostuksen myötä. Osa tyk-

kiteistä rauhoitettiin rakentamalla viereen rinnakkainen ulkoilureitti. 2000-luvulle tultaessa Kontu-

lan asuinalue täydentyi vielä Linnoittajantien ja Patterikujan rakentamisella (kuva 20). Pohjois-

eteläsuuntainen virkistysyhteys parani huomattavasti Porvoonväylän ylittävän kävelysillan raken-

tamisen myötä.   
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Kuva 20. Ilmakuva 2021, kuvakaappaus Helsingin karttapalvelusta.  

Kivikon linnoituskallioilla sijaitsee Helsingin luonnollisesti korkein kohta. Kallioilta avautuvat nä-

köalat länteen ja lounaaseen Helsingin keskustan ja Malmin lentokentän suuntaan sekä koilli-

seen Fazerilan ja Sipoonkorven suuntaan. Näkymät mahdollistaa kalliolakien luontainen avoi-

muus. Näkymiä kehystävät kelot sekä hitaasti kasvavat koukeroiset männyt. Kallioilla voi kokea 

metsän tunnun, liikennemelusta huolimatta. Valtatiet ovat osaltaan saattaneet vaikuttaa siihen, 

että alue on säilynyt vuosikymmeniä suhteellisen muuttumattomana. Teollisuusalueen viimeisin 

laajentuma pohjoiseen on aiheuttanut linnoituskallioiden välittömään läheisyyteen maisemahäi-

riön. Aiemmin linnoituskallioiden näkymät joka suuntaan olivat pääsääntöisesti metsäiset, mutta 

uuden maa-aineisten kierrätyskentän rakentamisen myötä teollisuusalue ulottuu aivan linnoitus-

kallioiden juurelle.  

Kallioiden kulttuurihistorialliset arvot liittyvät lähinnä linnoituslaitteisiin. Ensimmäisen maailman-

sodan aikaiset linnoitteet ovat vuodesta 1971 määritelty muinaismuistolain rauhoittamiksi kiin-

teiksi muinaisjäännöksiksi Museoviraston päätöksellä. Lisäksi linnoituslaitteet luokiteltu valtakun-

nallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi (RKY), maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuu-

riympäristöksi sekä suojeltu asemakaavassa. Alueen luonnonolosuhteet yhdistettynä sen kult-

tuuriperintöön muodostavat maiseman itseisarvon.  
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6. Muinaisjäännös 

 

Kuva 21. Kivikon muinaisjäännöksen jaottelu. Kuvaan on merkitty vain suurin osa varus-
tuksista. 
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7. Käyttö ja sen ohjaamistarve 

Nykyisin linnoituskallioiden alue on paitsi lähialueen asukkaiden, myös kauempaa tulevien 

maastopyöräilijöiden ja suunnistajien suosittu virkistysalue. Kallioalueen itäosassa on risteillyt 

leveitä polkuja suurin piirtein samoissa sijainneissa jo vuosikymmeniä (kuva 22). Sen sijaan kal-

lioalueen länsipuolella kulutus on tuoreempaa. Ilmakuvavertailun perusteella polut ovat vahvistu-

neet ja polkuverkosto on tihentynyt vasta 2000-luvulla (kuva 23). Syynä voidaan arvella olevan 

ainakin parantuneet kulkuyhteydet länsipuolen ympäri, maastopyöräilyn suosion kasvu sekä lin-

noituslaitteiden hoito, joka on avannut maisemaa. 

 

Kuva 22. Ilmakuvassa vuodelta 1988 erottuvat linnoituskallioiden itäosan polut nykyisen 
kaltaisina. Länsiosassa leveitä polkuja ei juuri näy. Kuvakaappaus Helsingin karttapalve-
lusta. 

Kulkuyhteyksien tulevaisuudessa edelleen parantuessa ja entisen Malmin lentokentän alueen 

rakentuessa asuinalueeksi lisääntyy potentiaalisten ulkoilijoiden määrä Kivikon linnoituskallioilla 

huomattavasti. Myös luonnonsuojelualueen status ja mahdolliset uudet opasteet osaltaan hou-

kuttelevat uusia vierailijoita alueelle.  

Ulkoilijamäärien lisääntyessä on kulkua tarpeellista ohjata. Kulkureittien leveneminen ja kasvilli-

suuden sekä hiekkamaaston kuluminen reiteillä uhkaavat alueen luontoarvoja. Virkistyskäyttö ei 

sinänsä merkittävästi uhkaa linnoitusrakenteiden kulttuuriarvoja, sillä ne eivät ole erityisen herk-

kiä kulutukselle. Kuitenkin maastopyöräily on paikoin kuluttanut maarakenteisia linnoiteraken-

teita. Paikoitellen ulkoilijat ovat täyttäneet hautoja esim. oksilla, kivillä ja maa-aineksella ja siten 

muodostaneet sillan haudan yli. Kaivantojen reunoille on myös rakennettu pienimuotoisia hyppy-

reitä maastopyöräilyä varten. Alueella on myös paljon kiviaineksella täytettyjä hautojen ylitys-

paikkoja (kuva 24), joista ainakin osa saattaa olla rakentamisen aikaisia. 

Kallioilla on useampia luvattomia nuotiopaikkoja (kuvat 23, 25). Nuotiopaikkojen lähellä on puus-

toarvoja, esimerkiksi vanhoja mäntyjä ja keloja, jotka voivat olla vaarassa. Spontaaneille tulente-

kopaikoille siirretyt kivet tulee siirtää takaisin rauniokasoihin. Roskaantumista on tätä nykyä lä-

hinnä nuotiopaikkojen ympäristössä. 
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Kuva 23. Polkuverkosto ja havaitut luvattomat nuotiopaikat suunnitelma-alueella. 

 

Kuva 24. Kiviaineksella täytetty haudan ylityspaikka.  
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Kuva 25. Luvaton nuotiopaikka, johon on otettu kiviä rauniokasasta.  

 

Tarvittavat toimenpiteet reitistöllä 

Linnoituskallioille määritellään pääreitistö, jolle kulku pyritään ohjaamaan opastuksen avulla 

(kuva 26). Pääreitistölle rakennetaan tarvittavat sillat kaiteineen hautojen yli, jotta pääreitti on 

selkeä ja turvallinen sekä kävelijöille että maastopyöräilijöille. Tarvittavilta osin kulutuspintaa 

vahvistetaan hakkeella tai kivituhkalla. Avokalliolla kulkeville osuuksille ei tuoda haketta tai kivi-

tuhkaa. Nykyisellä pääreitillä törröttävät rautatapit tulee poistaa, sillä ne aiheuttavat onnetto-

muusriskin. Sivupolut saavat pääsääntöisesti jäädä sellaisikseen. Niille ei rakenneta kulkua hel-

pottavia rakenteita eikä kaiteita. Länsipäässä yksi pääreitiltä haarautuva polku on kulunut syvälle 

hiekkapenkkaan (kuva 27). Polku poistetaan käytöstä, jotta kasvillisuus pääsee elpymään. Polku 

suljetaan kummastakin päästä esim. rinteestä kaadettavista haavoista koostetuin rytökasoin.  

Alueelle tarvittavissa rakenteissa hyödynnetään tyyppisuunnitelmia, jotka on laadittu Helsingin 

Viaporin linnoitusketjun rakenteiden kulunohjaukseen.  
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Kuva 26. Ehdotus pääreitistöksi. Paksummalla viivalla on merkitty itä-länsisuuntainen 
pääreitti. Ehdotetulle pääreitille osuu yksi kohta, jossa juoksuhauta on täytetty oksilla yli-
tystä varten (sininen suorakulmio). Täyttö tulee poistaa ja kohtaan rakentaa silta. Reitin 
länsipäässä on yksi haarautuva reitti, joka rajataan pois käytöstä (punainen pisteviiva). 
Reitti kulkee erodoituvalla hiekkapenkalla ja vieressä on arvokkaita kasvillisuuskohteita. 
Reitti suljetaan kummastakin päästä kulkuesteellä (punainen vinoneliö), jotka kootaan 
paikalta maisemanhoitotöistä saatavista puunrungoista. Opasteiden sijoittelu on merkitty 
karttaan pinkein neliöin. 
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Kuva 27. Suunnitelmassa suljettavaksi ehdotettu polku on kuluttanut syvän uran hiekka-
valliin. Käytön jatkuessa samanlaisena syvenisi ja levenisi ura edelleen uhaten sekä alu-
een luonto- että kulttuurihistoriallisia arvoja.  

Opastus 

Luonnonsuojelualueen perustamisen jälkeen merkitään alue maastoon. Alueen rajalle pystyte-

tään rajatolppia. Rauhoitusmääräystaulut ovat osa alueen kokonaisopastusta. 

Opastuksen tavoitteena on tiedottaa kulttuurihistoriallisesti merkittävästä linnoitusketjusta sekä 

luontoarvoista. Opastuksessa tulee kertoa, miksi poluilla pysyminen on tärkeää arvojen säilymi-

sen kannalta. Opasteiden avulla ohjataan maastopyöräilijät sallituille reiteille, ja kerrotaan mm. 

luontoarvoista, muinaismuistojen lakisääteisestä suojelustatuksesta ja avotulentekokiellosta. 

Opastuksen ja luonnonsuojelualueen merkintöjen tulee olla näkyviä, jotta kävijät huomaavat saa-

puneensa luonnonsuojelualueelle ja osaavat toimia siellä oikein.  Tukesin ohjeiden mukaan riit-

tää, kun pyöräilyreitin alussa on kerrottu infotaululla reitin vaikeustaso ja varoitus omasta vas-

tuusta, jolloin maanomistaja ei ole vastuussa loukkaantumisista. 

Alueen opasteet sijoitetaan käytetyimpiin saapumispaikkoihin, kuuteen polun risteykseen (kuva 

26). Alueen ulkokehälle ehdotetut opasteet pyrkivät erityisesti kulun ohjaamiseen sekä alueen 

arvoista tiedottamiseen. Alueen kesiosaan ulkoilureittien risteykseen olisi luontevaa sijoittaa laa-

jempi opastuskokonaisuus. Keskiosa olisi selkeä pääsaapumispaikka linnoituskallioille. Kokoon-

tumispaikan voisi opastuksen lisäksi merkitä pienimuotoisella kalustuksella, esim. pyörätelineellä 

ja penkillä (kuva 28).  
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Kuva 28. Ulkoilureittien ja linnoituskallioiden polkujen risteysalue on luonteva lähtö- ja 
kokoontumispaikka 

Pääreitti on tarpeen merkitä maastoon. Merkintä tehdään joko maahan kiinnitettävin matalin tol-

pin tai avokallioalueilla kallioon maalatuin reittimerkein.  

 

Kuva 29. Esimerkki pääreitin merkintään käytettävästä tolpasta, kuva Helsingin Vasikka-

saaren luontopolulta  
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Maisemanhoito, linnoituslaitteet ja näkymät 

Muinaisjäännös on kalliota, betonia, kivikkoista moreenimaata ja hiekkaa. Se ei ole kovin herkkä 

ulkoiselle vaurioitumiselle, mutta kulkureitit ja maastopyöräily kuluttavat moreeniin ja hiekkaan 

uria. Kallio- ja betoniosuudet eivät tarvitse erityistä suojaamista ihmistoimilta. Raskailla (metsän-

hoito-)koneilla ei kuitenkaan voi mennä maarakenteiden reunoille.  

Kuten kaikki muutkin muinaisjäännökset, luonnon prosessit rapauttavat tämänkin jäännöksen vä-

hitellen. Orgaaninen aines ja peittävä kasvillisuus (erityisesti sammaloituminen) pidättävät kos-

teutta, ja kosteus edistää betonirakenteiden rapautumista. Paljasta kalliota olevien hautojen säi-

lymistä kasvillisuus ei niinkään uhkaa. Maarakenteisiin vaikutukset ovat nopeampia, sillä puiden 

juuret, jää ja vesi yhdessä painovoiman kanssa rikkovat rakenteita, jolloin juoksuhaudat vähitel-

len sortuvat ja tasoittuvat. Juoksuhautojen pohjalla ja reunoilla kasvava pusikko ja järeämpi 

puusto tulee poistaa mahdollisimman kattavasti, jolloin juoksuhaudat myös näkyvät hyvin ja 

vaara niihin putoamiseen vähenee. 

Alueella on sekä hoidettuja juoksuhautaosuuksia että metsittyneitä osuuksia. Hoidetuilla osuuk-

silla hoitoa tulee jatkaa. Metsittyneet osuudet saavat edelleen metsittyä, mutta ne voitaisiin myös 

avata näkyviin, jolloin niihin putoamisen riski pienenee ja ne oletettavasti säilyvät paremmassa 

kunnossa. Koko jäännöstä ei kuitenkaan liene järkevää pyrkiä suojelemaan (hitaalta) rapautumi-

selta, ellei linnoituskokonaisuudesta haluta kaiken kaikkiaan tehdä yhtä suurta, näyttävää ja hoi-

dettua nähtävyyttä. Linnoitusrakenteiden hoitotoimet kannattaa keskittää samoille alueille, joilla 

arvokkaan kasvillisuuden säilyminen vaatii maisemanhoitoa.  

Muinaisjäännöstä ei saa kaivaa tai peittää eikä muinaisjäännöksen ymmärrettävyyttä ja ulkonä-

köä saa muuttaa, mikä tulee huomioida aitaamisessa ja siltojen rakentamisessa. Aitaaminen ja 

aitojen ylläpito on työlästä, ja kaikkia vaarallisia kohtia ei voida aidata. Poluille juoksuhautojen yli 

tehtävien siltojen olisi oltava sellaisia, että ne selvästi erottuvat varustuksesta (on ymmärrettävä, 

että ne eivät ole osa muinaisjäännöstä). Silta- ja aitatyypeistä Museovirasto on antanut ohjeita, 

ja kaikesta rakentamisesta ja hoitotoimista alueella on neuvoteltava ennakkoon Museoviraston ja 

Helsingin kaupunginmuseon kanssa. 

Ilmeisen tuoreet, orgaanisesta aineksesta tehdyt polkusillat tulee poistaa. Kivi ja maarakenteiset 

täytöt kulkureittien kohdilla taasen ovat osa muinaisjäännöstä, sen ajallista kerrostumaa, eikä nii-

den poistaminen ole tarpeen. 

Tärkeät näkymät perustuvat avokallion karuuteen ja ne säilyvät luontaisesti avoimina. Näkymiä 

kehystävät kelot ja kaunismuotoiset männyt ovat vaalittavia. Näkymäsektorille ei tule sijoittaa ka-

lusteita tai opasteita. 
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Kuva 30. Maisemanhoidon priorisointi. Maisemanhoito jaetaan kolmeen luokkaan. Ensisi-
jaisesti hoidettavat I-luokan kohteet tulee vähintään hoitaa. Mikäli hoidon resursseja voi-
daan osoittaa riittävästi, hoidetaan seuraavaksi tärkeimpinä II-luokan ja viimeisenä III-luo-
kan kohteet. I-luokan alueet ovat arvokkaita kasvikohteita, joita hoidetaan tiettyjen kasvi-
lajien säilyttämiseksi. Samat alueet ovat ensisijaisia muinaisjäännöksen hoitoalueita. II-
luokan alueet sijoittuvat pääreitin varrelle tai aivan I-luokan kohteiden yhteyteen. III-
luokka sisältää muut muinaisjäännöksen osat. 
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Liite 1. Ehdotus luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiksi 

Yleiset rajoitukset 
 

Alueella on kielletty: 

• rakennuksien, rakennelmien ja teiden rakentaminen 

• maa-aineksen, kivien ja kaivoskivennäisten ottaminen ja maa- tai kallioperän vahingoitta-

minen tai muuttaminen 

• kasvien ja sienten tai niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen mukaan lukien marjojen 

poimiminen 

• luonnonvaraisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen ja niiden pesien 

hävittäminen 

• tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen 

• suunnistus- ja muut maastokilpailut 

• muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliöla-

jien säilymiseen 
 

Liikkumisrajoitukset 
 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi on kielletty: 

• moottoriajoneuvolla liikkuminen, lukuun ottamatta alueen hoidon kannalta välttämätöntä 

liikkumista 

• ratsastus 

• koirien, kissojen ja muiden lemmikkien irti pitäminen 

 
Sallitut toimenpiteet 
 

Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittua: 

• toimintarajoitteisen henkilön liikkuminen sähkömoottoroidulla apuvälineellä alueen ulkoi-

luteillä 

• vaarallisiksi arvioitujen puiden ja niiden oksien tapauskohtainen poistaminen siten, että 

puiden rungot tai oksat jätetään lahopuuksi kasvupaikalleen tai sen läheisyyteen 

• ulkoiluteiden ja polkujen ylläpitoon ja turvallisuuteen liittyvät toimet 

• haitallisten vieraslajien poistaminen maanomistajan luvalla 

• muu toiminta hoito- ja käyttösuunnitelmassa sekä toimenpidesuunnitelmissa tarkemmin 

osoitetulla tavalla 

  



 

 
36 
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Tiivistelmä:  

Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on esitellä alueen luonnon ominaispiirteet ja kulttuuriar-
vot sekä antaa ohjeet luonnonarvojen, maisema- ja kulttuuriarvojen, kaavoituksen, virkistyskäytön ja kau-
pungin yleisten alueiden suunnittelun yhteensovittamiseksi. Alueella on Helsingin luonnonsuojeluohjel-
massa 2015–2024 suojeltavaksi esitetty kohde Kivikon ulkoilupuiston kallioalue Tässä hoito- ja käyttösuun-
nitelmassa suojeltavaa aluetta esitetään laajennettavaksi niin, että se kattaa kokonaisuudessaan arvok-
kaan kalliokasvillisuuden.  

Helsingin yleiskaavassa 2016 Kivikon kalliot ovat viheraluetta, osa Viikki-Kivikko-vihersormea. Muinais-
muistot sekä rantakivikko on suojeltu asemakaavassa. Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunni-
telmassa 2018–2027 Kivikon kalliot on merkitty kehitettäväksi, arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.  

Kallio- ja ketokasvillisuuden kannalta keskeisimmät alueet ja linnoiterakenteet on pidetty avoimina erityi-
sesti taimikkoa raivaamalla paahteisuuden ja valoisuuden säilyttämiseksi. Länsiosassa suositellaan nuoren 
haavikon ja nuoren istutusmännikön raivausta kallioketojen avaamiseksi. Kalliokedoilla suositellaan myös 
hietakastikan niittämistä. Kallioalueen keskiosa ja rinteiden metsäiset alueet ulkoilureittien varsilla suositel-
laan jättämään luonnontilaan. Pensaikkoa, vesakkoa ja suurempiakin puita voidaan poistaa muualtakin tar-
vittavilta osin luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimiseksi. Vieraslajeja, erityisesti terttuseljaa ja iso-
tuomipihlajaa, poistetaan systemaattisesti.  

Kallion laelle on muodostunut muinaisrantakivikko ja kaksi hiidenkirnua. Alueen koko itäosa on luokiteltu 
arvokkaaksi kallioalueeksi. Alueella on 1. maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen varustuksia, 
ja se on liki kokonaisuudessaan muinaisjäännösaluetta. Toisen maailmansodan aikaan Kivikon kalliolakia 
hyödynnettiin ilmatorjunnassa. Linnoituskallioilla sijaitsee Helsingin luonnollisesti korkein kohta.  

Alueen itäisempi linnoitus on hyvin säilynyt kokonaisuus, läntinenkin kalliomäen osalta. Muinaisjäännös on 
pääosin yhdyshautoja ja taisteluhautoja sekä niiden yhteydessä olevia tuli- ja tähystysasemia. Paikoin hau-
toja on täytetty polun kohdalla oksilla ja risuilla. Ehjät ja kapeat yhdyshaudat ovat heinikkoisimmissa koh-
dissa tuskin havaittavia kuin aivan vierestä. Kaikki valmiit taistelu- ja juoksuhaudat ovat periaatteessa alu-
eella kulkijoille vaarallisia. 

Alue on paitsi lähialueen asukkaiden, myös kauempaa tulevien maastopyöräilijöiden ja suunnistajien suo-
sittu virkistysalue. Ulkoilijamäärien lisääntyessä on kulkua tarpeellista ohjata. Kulkureittien leveneminen ja 
kasvillisuuden sekä hiekkamaaston kuluminen reiteillä uhkaavat alueen luontoarvoja. Linnoituskallioille 
määritellään pääreitistö. Tarvittavilta osin kulutuspintaa vahvistetaan hakkeella tai kivituhkalla. Alueen 
opasteet sijoitetaan käytetyimpiin saapumispaikkoihin. Alueen kesiosaan ulkoilureitin varteen olisi luonte-
vaa sijoittaa laajempi opastuskokonaisuus. Linnoitusrakenteiden hoitotoimet kannattaa keskittää samoille 
alueille, joilla arvokkaan kasvillisuuden säilyminen vaatii maisemanhoitoa. 

Avainsanat:  kallioketo, keto, Kivikko, kulttuuriympäristö, linnoituskallio, maalinnoite, muinaisjäännös, taiste-
luhauta
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